گزارش تشکیل کمیته دانشجویی خانه معدن استان اصفهان
طبق اعالم خانه معدن ایران و کمیته دانشجویی خانه معدن ایران و همچنین ماده  4فصل اول اساسنامه کمیته
مبنی بر تشکیل کمیته های دانشجویی خانه معدن استان ها و تمایل انجمن علمی-صنعتی مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی اصفهان،اینجانب اردالن علیشاهی دبیر انجمن با آشنایی از اهداف و آرمان مدنظر کمیته که شامل
ایجاد ارتباط سازنده و پویا بین صنعت و معدن و دانشگاه و ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل ورود فارغ التحصیالن
به بازار کار و همچنین ایجاد تعامل صحیح و مناسب بین دانشجویان ،فارغ التحصیالن و مدیران می باشد ،آمادگی
جهت تعامل و همکاری ویژه را با کمیته کتبا و شفاها به کمیته اعالم نمودم .
در تاریخ 1395/4/23طی جلسه ای با ریاست محترم کمیته دانشجویی خانه معدن ایران در دفتر اداری این سازمان
راهکار ها و اقدامات الزم جهت تشکیل کمیته استان اصفهان بررسی گردید و اینجانب به عنوان نماینده کمیته
دانشجویی خانه معدن انتخاب گردیدم .اینجانب با در نظر گرفتن بخش دوم اساسنامه کمیته دعوت از دانشجویان
عالقه مند و ممتاز را در تاریخ 1395/4/28از طریق اعضای محترم هیئت علمی و مسئولین مرتبط با دانشگاه ها
آغاز نمودم .طی گفتگوی تلفنی با سرکار خانم دکتر اعلمی نیا ،معاونت فرهنگی گروه زمین شناسی دانشگاه
اصفهان،جناب آقای دکتر هیراپطیان ریاست محترم گروه زمین شناسی و جناب دکتر حجازی مسئول ارتباط با
صنعت دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان ،جناب آقای مهندس صفری مسئول امور دانشجویی مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین دیدار با جناب آقای دکتر مومنی معاونت محترم پژوهشی دانشکده فنی
مهندسی دانشگاه اصفهان و جناب دکتر نفیسی ریاست محترم گروه نقشه برداری این دانشگاه ضمن معرفی خانه
معدن و کمیته دانشجویی ،اهداف  ،آرمان و اساسنامه کمیته را تشریح نمودم .ایشان با استقبال از این اقدام
دانشجویانی ممتاز را به اینجانب معرفی نمودند .بنده نیز به اقدام جهت دعوت از دانشجویان محترم مبادرت
ورزیدم  .همچنین طی صحبت تلفنی با جناب حامد عربلو  ،دبیر محترم انجمن علمی مهندسی معدن و جناب
عماد سجادیه عضو انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه کاشان از ایشان دعوت نمودم.
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طی مشورت با جناب دکتر طلوعی بر آن شدیم تا نخستین جلسه را در اواسط شهریور ماه برگزار نماییم  ،همچنین
با توجه به تشکیل نشدن خانه معدن استان اصفهان  ،مقرر شد این جلسه در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی
اصفهان در صورت موافقت ریاست محترم دانشکده برگزار گردد .طی جلسه اینجانب با جناب آقای دکتر
باقرپور،ریاست محترم دانشکده در تاریخ  ، 1395/5/26ایشان ضمن استقبال و خشنودی ازاقدامات صورت گرفته
جهت تشکیل این کمیته در استان اصفهان موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعالم نمودند .
امیدست با استعانت از پروردگار متعال بتوانیم در راستای اهداف ارزشمند و آرمان واالی کمیته دانشجویی خانه
معدن ایران و در جهت سربلندی ایران عزیزمان وظایف این کمیته را که شامل برقراری ارتباط موثر ،سازنده و
کارآمد میان صنعت و معدن و دانشگاه از طریق - :گردآوری هدفمند ایده ها و نوآوری های بخش دانشگاهی و
ارایه آن به بخش صنعت و معدن  -گردآوری نیازهای صنعت و معدن برای ارائه به دانشگاه -انتقال دانش تخصصی
دانشگاه به بخش صنعت و معدن و انتقال تجربیات صنعت و معدن به دانشگاه از طریق برگزاری کنفرانسها،
همایشها ،جشنواره ها و مسابقات مرتبط با مهندسی معدن  -همکاری مستمر با استادان و متخصصان مهندس
معدن کشور به منظور حفظ و انتقال تجربیات  -ارائه ی برنامه ها ،امکانات آموزشی و پژوهشی متناسب با حوزه
ی فعالیت کمیته در سطوح مختلف  -ایجاد ارتباط و آشنایی دانشجویان با صنایع و معادن انجمنها و مجامع بین
المللی  -برگزاری دوره ،کارگاه ،نمایشگاه،همایش ،بازدید و اردوهای علمی-تهیه بانک اطالعاتی فعاالن صنعت و
فارغ التحصیالن دانشگاهها گام برداریم.
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